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lLI' Zi..'r'!ski"/o 27 Burmistrza |łowej

.nt.:. !łL ':ź.:!!:: zdnia 19 czorwca 2008 roku

w sprdwie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przefnaczonych do aprzedał.

Na podstawie ań.30 ust.2 pkt.3 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 roku o samoŻądzie gminnym (tekst jedn' Dz'U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póŹn-zm.) i

ań'34 ust'1 , usf4 i ust'6 i art.35 ustawy z dnia 21 sieĘnia 1997 r. o gospodarce niefuchomościami (tekst jedn.Df'U.Nr 26'| poz' 2603 z2oo4 r' z póżn.zm'\ i

s 5 !st,1 pkt 1 lit b j ust. 2 i 3 oraz s 7 uchwa|y Nr 284/4,(XXV|i06 Rady Miejskłej w |łowej z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad zbycia i obciążania

nieruchomości stanowiących wlasnoŚć Gminy |łowa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasoblr njeruchomości Gminy |łowa (Dz'U|z 'Wojewódzlwa

Lubuskiego nr42 por.934 z dnia 14.06,2006 t.)

sl
Pżeznacza się do zbycia następujące nieruchomościz zasobu nieruchomoŚci Gminy |łowa

Lp-
Nr działki

dencji
gruntow

Nr księgi
wieczyslej dziatB

Polożenie opis nieructomości Przeznacfenie
w planie miejscowym i

sposób jej
ragospodarowBnia

Rodzaj
Zbpia

Cena
Nieruchomośc.

2 3 5 6 7 I

1. 65213 33426 3 987 llowa ul.Hutnicza
1

Loka| mieszkq|ny nr 32 o
pow ' 46'22 ń. ,

pomiesf cf enia przynaIeżne
o pow. 25,65 m, udziałw
częściach Wspó|nych i we
Własności gruntu 31/1000

Zabudowa
mieszkaniowa

Lokal
mieszkalny,
udziałw
cfęŚciach
wspó|nych iW
gruncie - na
własnoŚć

Lokal + pomieszczenia
przynależne + grunt:
Wycena- 16 288,-2ł
Pr4 zakupie przez
najemcę za gotóWkę
' 2 443 

'2o,- 
zł

pŻy z'aklpie na ruly
- 6 515'20'- zł

s2

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fuycznym i prawnym pieMszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem ań. 216a. płzysfuguje osobie, która
spełnia ieden z następujących warunków:

1) pzysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy |ub odrębnych pŻepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed up|ywem
terminu określonego w vr'ykazie' o którym mowa w ań. 35 ust 1; termin złożenia wniosku wynosi6 tygodni, |icfąc od dnia wywieszenia wylofu;

2) jest poprzednim właścicie|em zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa w|asności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r albo jego
spadkobiercą jeże|i złoży wniosek o nabycie pzed upływem terminu okleś|onego w wykazie, o którym mowa W ań. 35 t'lst' 1 termin złożenia wniosku
wynosi 6 tygodni. |jcząc od dnia wywieszenia wykazu



3) jest najemcą |oka|U mieszka|nego' a najem został nawiązany na czas nieoznaczon'.
2' W pŹypadku zbiegu Uprawnień do pielwszeństwa w nabyciu' stosuje się kolejność wymienioĘw tlst' 1.
3. osoby' o których mowa w ust' 1 pkt 3, zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o p|zysługującym |m pierwszeństwie w

nabyciu te.i nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie okreś|onym w zawiadomieniu- Termin wynosi 21 dni od dnia
otżymania zawiadomienia'

4. osoby, o których mowa w ust 1 i ust' 6' kożystają z pieMszeństwa w nabyci! nieruchomości 
' 

jeze|i z|of'ą oś\yiadczenie' że wyraŹają zgodę na cenę
usta|onąW sposób okreŚ|ony W ustawie.

s3
zaządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia i pod|ega wyv',ieszeniu na tabliry Ęłoszeń UŻędu na okres 21 dni .

wywieszono na tab|iry ogłoszeń ,./t-06- 2t6;'3'.,

Zdjęto z labIicy ogloszcn


